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A „Kezedben a szerencse” elnevezésű  
e-sorsjegy nyereményjáték 

Részvételi- és Játékszabályzata  

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., 
cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen 
Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A „Kezedben a szerencse” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték) időtartama 
alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a Szerencsejáték Zrt. 
weboldalán a https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/e-sorsjegy-nyeremenyjatek-2021-februar 
aloldalán.  
A jelen Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a kezelt személyes adatok kezelése tekintetében a 
Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszeréhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója 
az irányadó. 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték időtartama: 2021. február 22. 00:00 és 2021. március 14. 23:59 óra között. 

A Nyereményjáték ezen belül 3 szakaszból áll: 

1. hét: 2021. február 22-én 00:00-tól 2021. február 28-án 23:59-ig, 
2. hét: 2021. március 1-jén 00:00-tól 2021. március 7-én 23:59-ig, 
3. hét: 2021. március 8-án 00:00-tól 2021. március 14-én 23:59-ig. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS NYEREMÉNYEK 

A Nyereményjátékban való részvétel automatikus, tehát nem jelentkezéshez kötött. A Nyereményjáték 
időtartama alatt e-sorsjegy vásárlásokkal a Nyereményjáték feltételeit teljesítő játékosok között 
kerülnek kisorsolásra a Nyereményjáték nyereményei.  

A Nyereményjáték adott sorsolásán csak azok a játékosok vesznek részt, akik az adott sorsoláshoz 
tartozó részvételi feltételeket teljesítették. 

Mindazok, akik a 2021. február 22. és március 14. közötti időszakon belül a Nyereményjáték adott 
szakaszában összesen legalább 1800 Ft értékben vásárolnak e-sorsjegyet (bármilyen összetételben), 
automatikusan résztvevői lesznek az adott szakasz sorsolásának. Adott szakaszon belül az 1800 Ft 
vásárlási feltételt többszörösen teljesítő játékosok annyiszor kerülnek be a sorsolási adatbázisba, 
ahányszor az 1800 Ft-os feltételt teljesítették. Az egyes szakasz sorsolások esetében maximum 40-szer 
lehet bekerülni az adott szakasz sorsolási adatbázisba. 

Azon játékosok, akik a Nyereményjáték mindegyik szakaszában teljesítették a legalább 1800 Ft értékű 
e-sorsjegy vásárlási feltételt, részt vesznek a Nyereményjáték extra nyereményeinek sorsolásán is. Az 
extra nyeremények sorsolásának adatbázisába csak egyszer lehet bekerülni abban az esetben is, ha 
bármely szakaszban (vagy akár mindhárom szakaszban) az 1800 Ft vásárlási feltételt többszörösen 
teljesítette a játékos. 

https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/e-sorsjegy-nyeremenyjatek-2021-februar
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A 2021. február 22-én (hétfőn) 0:00 óra és 2021. március 14-én (vasárnap) 23:59 óra között az egyes 
szakaszokban megvásárolt e-sorsjegyek között szakaszonként 2 x 100 ezer Ft értékű, 40 x 10 ezer Ft 
értékű és 50 x 5 ezer Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés kerül kisorsolásra. 

Azon játékosok között, akik mindhárom szakaszban teljesítették a legalább 1 800 Ft értékű vásárlási 
feltételt, Extra nyereményként 1 x 1 millió Ft és 2 x 250 ezer Ft pénznyeremény, valamint 
2 x 100 ezer Ft értékű és 5 x 50 ezer Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés kerül kisorsolásra. Az akció során 
összesen 286 darab nyeremény kerül kisorsolásra. 

A belsőegyenleg-feltöltések jóváírása a befizetett egyenlegen történik. 

 

4. NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSOK 

A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. háttér-adatrendszerébe beérkező adatok alapján kerülnek 
lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő 
Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolás(ok)on.  

A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző 
jelenlétében kerül sor.  

Az egyes szakaszok sorsolásának időpontjai: 

Játék szakaszai 
Sorsolás 

időpontja 
Kisorsolt nyeremények (sorsolási sorrendben) 

 
Első szakasz 

(2021.02.22. 00:00 – 
2021.02.28. 23:59)  

2021.03.01 
(hétfő) 13:00 

2 db, egyenként 100 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
40 db, egyenként 10 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
50 db, egyenként 5 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

 
Második szakasz 

(2021.03.01. 00:00 – 
2021.03.07. 23:59)  

2021.03.08. 
(hétfő) 13:00 

2 db, egyenként 100 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
40 db, egyenként 10 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
50 db, egyenként 5 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

 
Harmadik szakasz 

(2021.03.08. 00:00 – 
2021.03.14. 23:59) 

 

2021.03.16. 
(kedd) 13:00 

2 db, egyenként 100 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
40 db, egyenként 10 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 
50 db, egyenként 5 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

Extra nyeremények 
 (2021.02.22. 00:00 – 

2021.03.14. 23:59) 

2021.03.16. 
(kedd) 13:15 

1 db 1 000 000 Ft értékű pénznyeremény, 
2 db, egyenként 250 000 Ft értékű pénznyeremény, 
2 db, egyenként 100 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés, 
5 db, egyenként 50 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

 

Az egyes szakasz sorsolásokon sorrendben a 2 darab 100 000 Ft értékű, a 40 darab 10 000 Ft értékű, 
valamint az 50 darab 5 000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés nyertese, majd 100 darab tartaléknyertes 
kerül kisorsolásra. 

Az Extra nyeremények sorsolásán sorrendben az 1 darab 1 000 000 Ft pénznyeremény, a 2 db 250 000 
Ft pénznyeremény, valamint a 2 darab 100 000 Ft értékű és az 5 darab 50 000 Ft értékű belsőegyenleg-
feltöltés nyertese, majd 10 darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra. 
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Egy Játékos akár többször is szerezhet nyereményjogosultságot a nyereményjátékon belül, de egy 
adott sorsoláson legfeljebb egy, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult. A kisorsolt 
nyertesek ellenőrzésre kerülnek, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték részvételi feltételeinek. A 
kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő nyertes nyereményre nem 
jogosult. A nyereményre nem jogosultak helyére a tartaléknyertesek lépnek a kisorsolásuk 
sorrendjében. 

 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

A nyertesek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében nyilvántartott 
telefonszámukon vagy e-mail címükön kapnak értesítést.  

Az egyes szakasz sorsolásokon kisorsolt egyenlegfeltöltések az adott sorsolást követő 5 munkanapon 
belül kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén. Az egyenlegfeltöltés tényéről a Szerencsejáték 
Zrt. a fogadási rendszerben nyilvántartott e-mail címükön értesíti a nyerteseket. 

A pénznyeremény átvételének határideje a sorsolástól számított 40 naptári nap. Arra a 
pénznyereményre, amelyet a sorsolástól számított 40 naptári napig nem vesznek át, tartalék nyertes 
jogosult. Amennyiben a tartalék nyertes – az értesítéstől számított - 40 naptári napon belül nem veszi 
át a nyereményét, át nem vett nyereménynek minősül. 

A nyereményjátékban elért pénznyeremény kifizetése kizárólag a játékos által a Szerencsejáték Zrt. 
bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (üzletkereső: https://bet.szerencsejatek.hu/uzletkereso) 
benyújtott nyereményigénylés alapján, a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által a 
nyertessel történt egyeztetést követően a részére megküldött, hiánytalanul kitöltött és beérkezett 
„Kifizetői nyilatkozat”-nak, amely az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapnak, valamint annak a 
„Nyilatkozat”-nak a beérkezését követően történik meg, amelyben a nyertes nyilatkozik arról, hogy az 
esetében kizáró tényező nem áll fenn. A nyereményigénylés benyújtásához szükséges 
dokumentumokat a Szerencsejáték Zrt. egyeztetést követően megküldi a nyertes részére. 

A pénznyeremény kifizetése a nyertes által megadott, kizárólag Magyarországon működő bank 
bankfiókban nyitott forint alapú bankszámlára történik átutalással. A pénznyereményt személyi 
jövedelemadóadó és szociális hozzájárulási adó, valamit szakképzési hozzájárulás is terheli. A 
nyertesnek a pénznyereményt a 2021. évre vonatkozó adóbevallásában szerepeltetnie kell, amelyhez 
az adóigazolást a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését követően megküldi a részére, azonban a 
nyereményt terhelő adót és járulékot a Szerencsejáték Zrt. befizeti a nyertes nevében, így a nyertesnek 
ezekre vonatkozó fizetési kötelezettsége már nem lesz. 

Pénznyeremény nyertesének akkor fizethető ki a nyereménye, ha rendelkezik személyazonosságot 
egyértelműen igazoló érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve 
az internetes játék- és fogadási rendszerbe történő regisztrációjakor megadott (vagy azt követően 
módosított) adatokat igazolja. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) 
magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a 
tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal. 

Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi 
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl. fényképes, 
kártya formátumú vezetői engedély), valamint (pénznyeremény esetében) magyarországi bankfiókban 
nyitott forint alapú bankszámlával, illetve az internetes játék- és fogadási rendszerbe történő 
regisztrációjakor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A regisztrációkor 
megadott (vagy azt követően módosított) magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, 
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tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, 
okmánnyal.  

A pénznyeremény esetében a nyereményhez jutás módjáról és helyéről a Sorsolási és 
Rendezvénymenedzsment Osztály telefonon és/vagy e-mailben egyeztet a nyertessel. A Szervező nem 
vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal harmadik személyeknek 
okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi (pl. polgári-, büntetőjogi) 
felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szerencsejáték Zrt.-nek okozott 
bármilyen hátrányért. Fenntartjuk a jogot, hogy a pénznyeremények kizárólag a nyerteseknek 
kerüljenek kifizetésre. 

A belsőegyenleg-feltöltés nyeremények készpénzre nem válthatók, és kizárólag a Szerencsejáték Zrt. 
elektronikus játék- és fogadási rendszerében fordíthatók szerencsejátékok (belső egyenleg terhére 
történő) vásárlására. A belsőegyenleg-feltöltés összege nem átruházható. 

Amennyiben a Nyereményjáték keretében egy Játékos teljesíti a Nyereményjáték feltételeit és 
nyereményjogosultságot szerez, de ezt követően az internetes játék- és fogadási rendszerből saját 
döntése alapján kizárja önmagát, és ezáltal a Nyereményjáték sorsolása idején vagy az utólagos 
ellenőrzés idején önkizártnak minősül, akkor a Szervező a nyereményjátékból a játékost kizárja, így 
nyereményre sem jogosult. Ebben az esteben tartalék nyertes válik jogosulttá az érintett nyereményre. 

 

6. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, 
így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. A nyereményjátékban a Szerencsejáték Zrt. 
munkavállalói nyereményjogosultságot nem szerezhetnek. 

Az internetes játék és fogadási rendszerhez kapcsolódó részvételi szabályzattal összhangban, a 

Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyereményjogosultságot megtagadja az alábbi 

esetekben: 

• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik, 

• jelen Nyereményjáték részvételi feltételeinek bármilyen megsértése esetén. 

A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a 
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

Budapest, 2021.02.22. 
 

 Szerencsejáték Zrt. 


